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OUTDOOR 

UDENDØRS 
SPORT 

INDENDØRS 
SPORT 



DAGENS IDRÆTSBILLEDE 

• Stor vækst i idrætsaktivitet 

• Mange nye idrætsgrene vinder frem 

• Alle aldersgrupper  

• Både mænd og kvinder 

• Både i og udenfor foreninger 

• Stor fremgang udendørs 

 

• Der sker en polarisering  

• De traditionelle tilbud tiltrækker tilsyneladende 
ikke ”restgruppen” 
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DET DANSKE MARKED FOR HALLER 

OG TILKNYTTEDE FACILITETER 

1. Et ungt marked, hvor udbuddet af ”oplevelser” stadig er 
begrænset og med få services. 

2. Et marked, der er domineret af foreninger, hvor der ikke 
arbejdes med udøveren som en kunde, men som et medlem af 
et fællesskab. 

3. Et marked, hvor der er stigende konkurrence på 
fitnessområdet. 

4. Et marked, der har få klart formulerede strategier. 
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VIGTIGHEDEN AF AT HAVE  

EN KLAR STRATEGI 

• Kunden i centrum med 

udgangspunkt i hele 

palletten af mange 

ydelser. 

• Bedre end oplevelse end 

nogen af de lokale kan 

tilbyde. 

• Effektivt ledet kvalitets-

ydelse. Alle deltager 

aktivt i at skabe 

oplevelsen. 

• Effektiv afvikling af 

aktiviteter. 

• Følger konstant 

markedets ønske om 

forbedringer og udvikling 

af ydelser. 

• Elite- og  bredde 

orienteret. 

• Stor aktionsradius. 

• Lokalt funderet 

• Begrænset antal services 

• Frivilligheden er vigtig. 

Alle deltager aktivt i at 

skabe oplevelserne 

• Få ansatte 

• Introduktion til 

sportsgrene 

• Bredde orienteret 

• Lille aktionsradius 

 

 

 

 

 

 

 

• Private centre 

• Meget få medlemmer; høj kontingent 

• Fokus på service 

• Specialydelser 

• Kæderne bliver dominerende 

De store 

(centrene) 
De lokale 
(satelitterne) 

De private 
(specialerne) 

Hvor mange er der plads til  

i de enkelte grupper? 



STRATEGISKE OMRÅDER 

AASI 

Bygninger 

Kunder 

Politikker 

Personale Organisation 

Økonomi 

Udvikling 



OPGAVER  

• Mere skaffer end passer 

• Sikre udbud af aktiviteter til alle 

• Fordeling (foreninger og skoler mv.) 

• Vedligehold indvendigt 

• Rengøring og opstillinger 

• Vedligehold vindskærm  

• Park området - drift og vedligehold 

• Udvikling - udvikling - udvikling 

 



NØGLESUCCESFAKTORER 
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1. Løbende innovation, nye tilbud med målrettet kommunikation - og 

overraskelser.  
 

2. Samlet koncept på tværs af forretningsområderne. 
 

3. Gæsterne skal opleve at kvalitet og service er i højsædet - højere end 

forventet. 
 

4. Skabe og udvikle attraktive arbejdspladser. 
 

5. Synlig ledelse. 
 

6. Evnen til at ”stille om” til forskellige typer af arrangementer (fleksibilitet). 
 

7. Fleksible anvendelser af lokaler / faciliteter (idræt, koncerter, messer mv.). 
 

8. Evnen til løbende at driftsoptimere. 



EJERFORHOLD 



OMSÆTNING = 9.0 MIO. KR. 

2011-tal 
Billetsalg  19% 

Events        7% 

Reklamer   1% 

Klubber     6% 

Bruger bet.  33% 

 

Café             2% 

 

Skoler     13% 

Komm/fore  32% 

Komm/stadion 20%  

Off. Betaling 65% 

 

2/3 del kommer fra 

Aabenraa kommune 

 

1/3 del er 

brugerbetaling 



KOMMUNENS BETALING 

• 2.1 mio. kr. til foreningernes leje 
 

• 1.2 mio. kr. skolernes brug 
 

• 0,9 mio. kr. i særligt tilskud 
 

• 1,8 mio. kr. for stadion 

Udgør 65 % 

af samlet 

omsætning 
 

Billetsalg udgør 19%   

 

Events udgør 7% 

 

Klubbernes 

burgerbetaling 6% 

 

Ingen særlig 

omsætning i café 

 

 
 



UDGIFTER 8,7 MIO. KR. 

Løn               

41% 

 

Energi          

21% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Løn og energi er de 2 største udgifts 

områder og udgør over 62% af 

omkostningerne 



HALUDLEJNING - udfordringer 

 

• Vi vil UD 

• Halve fyldte haller 

• Overfyldte sale 

• Sæson på 8 til12 uger – MAX. 

• Tilgængelighed – åbningstider 

• Skolebookinger UPS! 

• Ledig tid – Ledig tid 

 



SAMVÆR OG FÆLLESSKAB 
Elite og bredde 

EKSEMPEL: 

KIF Vejen 

7 ‰ af omsætning 

2 ‰ af haludlejning 

PR værdi ?? 



 

Vores værdier 

•Oplevelser 

•Engagement 

•Plads til alle 

 

 

Vi tilbyder 

•Indlæring 

•Sundhed 

•Fællesskab 

 

 

 

 

 

 

 

 Esbjerg 

VÆRDIKÆDE FRA VEJEN IC 



AKTIVITETERNES OMFANG EKS. 

HER FRA DGI HUSET I AALBORG 

Mange koncepter 



ORGANISATIONSPLAN 
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Centerchef 

Café og catering 

(Forpagtningsaftale) 

Aktivitetsleder/ 

bademester 

Sport og svømning 

Café assistent 

Køkken assistent 

Motion / sundhed 

Instruktører 

Haller / teknik 

Park / udeanlæg 

Bygninger / Rengøring 

IT 

ADM 

PR 
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 DRIFTSMODELLER 

Flere muligheder: 

 Eneoperatør 

 Udliciterede delområder 

 Kombination 



KONTAKT OS GERNE… 

 

 

 

 

 

 

 Esbjerg 

Tak for jeres opmærksomhed! 
 

Jakob Sander 

Vejen Idrætscenter 
 

js@vejenic.dk 

+45 4040 0955 

 

DGI Huse & Haller 

+45 7940 4040 

mailto:js@vejenic.dk


Omsætning: 

4,6 mio. kr. 

 

Overskud: 

0,2 mio. kr. 

 

Tilfredshed 

5,2 / 7,0 

 

 

FRA FRITURE I 2006… 



Omsætning: 

7,9 mio. kr. 

 

Overskud: 

0,6 mio. kr. 

 

Tilfredshed 

6,0 / 7,0 

 

 

 

TIL SALATBAR 

- og sund café 2013 



Fakta  - fra hjemmesiden 

DGI-huse og haller har eksisteret siden 2007, og visionen er, at 

vi vil være den foretrukne og førende samarbejdspartner i 

forhold til rådgivning, udvikling og drift af eksisterende og nye 

idrætsfaciliteter. 

 

Udgangspunktet for DGI-huse og hallers arbejde er DGI’s 

værdier om udfordring, sundhed og fællesskab.  

 

Målet er at sikre, at der til stadighed er tidssvarende 

idrætsfaciliteter til foreninger og borgere i Danmark.  


